
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

1.2 Kar  Római Katolikus Teológia 

1.3  Intézet Didaktikus Teológia 

1.4 Szakterület Római Katolikus Teológia 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Didaktikus teológia/Teológia szociális munkás/Vallástudomány 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Nemi erkölcs és házasságetika 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Holló László 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Holló László 

2.4 Tanulmányi 

év 

2014– 

2015 

2.5 

Félév 

2 2.6. Értékelés 

módja 

Kollokvium 2.7 Tantárgy 

típusa 

Választható 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás 1 3.3 szeminárium/labor 1 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás 14 3.6 szeminárium/labor 14 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 14 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 10 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 5 

Vizsgák 3 

Más tevékenységek: .................. 0 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42 

3.8 A félév össz-óraszáma 28 

3.9 Kreditszám 3 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  Általános erkölcsteológia 

4.2 Kompetenciabeli  Szakmai motiváció és elkötelezettség 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Videoprojektorral felszerelt terem 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Videoprojektorral felszerelt terem; internet hozzáférés; könyvtár 



 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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  A nemi erkölcs és házasságetika sajátos módszertanának, valamint a nemiség területén 

felmerülő sajátos problémáknak az ismerete. 

 Érzékenység a modern kor eredményei által felvetett problémák iránt, és ezzel 

párhuzamosan az alapvető elvek ismerete, amelyek alapján a keresztény nemi ideál 

felmutatható. 

 Megbízható információk ismerete a lelkipásztori szolgálat, valamint az iskolai és felnőtt 

hitoktatás számára a nemiség területén felmerülő erkölcsi kérdésekben. 
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 A tisztaság iránti személyes elkötelezettség. 

 A nemi élettel kapcsolatos elméleteknek, irányelveknek és ajánlásoknak az életre való 

kivetítésének képessége. 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Bevezető: antropológiai alapok Interaktív előadás  

2. A szexualitás megélésének két útja Interaktív előadás  

3. A férfi és a nő különbözősége Interaktív előadás  

4. A nemiség teológiája: Nemiség, mint az 

Istennel való találkozás helye 

Interaktív előadás  

5. A nemiség teológiája: A nemi erkölcsre 

vonatkozó néhány gyakorlati következmény 

Interaktív előadás  

6. Szexuális úton terjedő betegségek Interaktív előadás  

7. A házasság teológiája Interaktív előadás  

8. Felkészülés a házasság szentségére Interaktív előadás  

9. A házasság létszakaszai Interaktív előadás  

10. A család teológiája Interaktív előadás  

11. Az európai szexuális nevelés irányelvei Interaktív előadás  

12. A  szexuális  nevelés  mátrixa Interaktív előadás  

13. Keresztény szexuálpedagógia Interaktív előadás  

14. Összefoglalás Interaktív előadás  

 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
 A hallgatók bevezetése az etikai kérdésfelvetésbe, amely az emberi 

nemiséggel kapcsolatban felelős magatartásra hív. 

 A katolikus egyháznak a nemiséggel kapcsolatos álláspontjának 

megismertetése. 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 
 A tudatos értékválasztás képességének valamint a nemi erkölcs 

házasságetika normái tiszteletének kialakítása. 



Könyvészet 

 

Dokumentumok 

 *** A katolikus egyház katekizmusa, Budapest 2002. 

 A boldogabb családokért. A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden 

jóakaratú emberhez a házasságról és a családról Magyarországon <http://www.katolikus.hu> (2012. 

március 3);  

 A Család Pápai Tanácsa, A gyóntató atyák Vademecuma a házassági erkölcs néhány kérdésében, 

<http://www.katolikus.hu/vademe.html> (2012. március 3);  

 A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai (Szerk. Dr. Diós István) Budapest 2000.  

 II. JÁNOS PÁL pápa Familiaris consortio apostoli buzdítása a keresztény család feladatairól a mai 

világban, <http://www.katolikus.hu/roma/pe05.html> (2012. március 3);  

 II. JÁNOS PÁL pápa Levele a Családokhoz 1994-ben, a Család Évében, 

http://www.katolikus.hu/roma/pe24.html (2006. március 3);  

 II. JÁNOS PÁL pápa Parati semper apostoli levele a világ ifjúságához a nemzetközi ifjúsági év 

alkalmából, <http://www.katolikus.hu/roma/pe10.html> (2012. március 3);  

 VI. PÁL Pápa Humanae vitae kezdetű enciklikája a helyes születésszabályozásról, 

<http://www.katolikus.hu/roma/hum.html> (2012. szeptember 27); 

 

Szakkönyvek 

 Áldor Viktor–S. Weisse: A titkos prostitúció és a félvilág. (Vita sexualis 5) Budapest én. 

 BEÖTHY MOLNÁR András – BUKOVSZKI Antal, Én meg te mi. A megismerkedéstől a családalapításig, 

Budapest 1995;  

 DOUMA, J., Házasság és szexualitás. Válás. Abortusz, Iránytű Kiadó 1998; 

 Grafl, Wilhelm, Szexualitás – házasság – egyház, Pannonhalma 1992;  

 Haeberle, E.J.: Szexuális úton terjedő betegségek. In: 

http://www.szexualpszichologia.hu/nemibeteg.html  (2012. szeptember 27) 

 Hagiosz: Intimitásunk megújulása: a tisztaság. In: http://hagiosz.net/?q=intimitasunkmegujulasa 

(2012. szeptember 27) 

 LAUN, Andreas, Szerelem és párkapcsolat, Kecskemét 1999;  

 MASON, Mike, A házasság misztériuma, Budapest 1998;  

 MCDOWELL, Josh – DAY Dick, Miért várj? Érdemes várni a szexszel a házasságig? Bp. 1995;  

 Nyitás az újevangelizáció felé. Teljes szeretet. „Humanae vitae” egy megtagadott enciklika újbóli 

lefedezése, Kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 2000;  

 ROTTER, H.: Sexualität und christliche Moral, Innsbruck 1991. 

 ROUSSEAU, Mary F és mások, A megszentelő szerelem. A házasság és az Egyház megújulása a 

bensőséges szeretet jegyében, Bp. 2000;  

 SOMFAI Béla SJ: Szexuáletikai jegyzetek, Budapest 2003. In: <http://www.theol.u-

szeged.hu/konyvtar/ szexual_etika/> (2012. szeptember 27);  

 WHO: Az európai szexuális nevelés irányelvei. Vázlat a politikusok, nevelési és egészségügyi 

intézmények és szakemberek részére, Köln 2010. In: 

http://www.szexualpszichologia.hu/who_iranyelvei.html  

  

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

Bevezetés. Témák, könyvészet, követelmények 

bemutatása. 

A szemináriumi 

tevékenység megbeszélése 

 

A szexualitás megélésének két útja Tematika interaktív 

bemutatása 

 

A férfi és a nő különbözősége Tematika interaktív 

bemutatása 

 

A nemiség teológiája: Nemiség, mint az Istennel 

való találkozás helye 

Tematika interaktív 

bemutatása 

 

http://www.katolikus.hu/
http://www.katolikus.hu/roma/pe24.html
http://www.katolikus.hu/roma/pe10.html
http://www.katolikus.hu/roma/hum.html
http://www.szexualpszichologia.hu/nemibeteg.html
http://hagiosz.net/?q=intimitasunkmegujulasa
http://www.theol.u-szeged.hu/konyvtar/%20szexual_etika/
http://www.theol.u-szeged.hu/konyvtar/%20szexual_etika/
http://www.szexualpszichologia.hu/who_iranyelvei.html


A nemiség teológiája: A nemi erkölcsre 

vonatkozó néhány gyakorlati következmény 

Tematika interaktív 

bemutatása 

 

A házasság teológiája Tematika interaktív 

bemutatása 

 

Felkészülés a házasság szentségére Tematika interaktív 

bemutatása 

 

A házasság létszakaszai Tematika interaktív 

bemutatása 

 

A család teológiája Tematika interaktív 

bemutatása 

 

Szexuális úton terjedő betegségek Tematika interaktív 

bemutatása 

 

Az európai szexuális nevelés irányelvei Tematika interaktív 

bemutatása 

 

A  szexuális  nevelés  mátrixa Tematika interaktív 

bemutatása 

 

Keresztény szexuálpedagógia Tematika interaktív 

bemutatása 

 

Összefoglalás A szeminárium 

kiértékelése 

 

 

Könyvészet 

 

 Ugyan az, mint a kurzusnál használt irodalom. 

 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 

 

 A tantárgyat az nemiség etikai kérdéseivel foglalkozó tudományként, a Katolikus Egyház tanítása 

szerint tárgyaljuk a katolikus egyetemi oktatásban általában használt gyakorlatnak megfelelően. 

 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

10.4 Előadás  Az elsajátítandó anyag 

ismerete 

Kollokvium 40 % 

Interaktív jelenlét Számontartás 20 % 

10.5 Szeminárium / Labor Egy a megadott témák 

közül szabadon választott 

téma – interaktivitásra 

törekvő – PPT vázlattal 

vetített bemutatása. 

A megtartott referátum 

kiértékelése 

20 % 

Interaktív jelenlét Számontartás 20 % 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 

 Az nemi erkölcs és házasságetika általános alapfogalmainak ismerete. 

  Egy választott szemináriumi téma kidolgozása és bemutatása. 

 Az értékelési kritériumokban felsoroltakból minimális 45 % megszerzése. 

 



 

 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2014. május 2.   Dr. Holló László        Dr. Holló László 

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

2014. május 5.       Dr. Vik János  


